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Procedury 

korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego 

 

 
 

Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające  

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  

( Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 221 i 222 );  

2. Statut Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu.  

 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną 

odpowiedzialność, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

  

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież 

sprzętu przynoszonego przez uczniów. 

  

3.  Za zgodą nauczyciela dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych, jednakże rodzice ponoszą pełną 

odpowiedzialność za posiadany przez dzieci sprzęt. 

 

4. Podczas  zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych w szkole wprowadzono 

zakaz używania telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, dyktafonów,  odtwarzaczy MP, 

smartwatchy itp. (urządzenia powinny być wyłączone i schowane). 

  

5. Nagrywanie dźwięku lub obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP, smartwatchy  

czy aparatu fotograficznego jest zabronione. W wyjątkowych sytuacjach, w celach 

edukacyjnych, dopuszcza się możliwość korzystania z w/w urządzeń, ale tylko i wyłącznie  

za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. Niedopuszczalne jest nagrywanie  

lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi 

i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby. 

  

6. Korzystanie z telefonu komórkowego na terenie szkoły, możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą 

nauczyciela. Na przerwie zgodę wyraża nauczyciel dyżurujący, uczeń pozostaje na korytarzu, 

tak aby był widoczny dla osoby, która pozwoliła na korzystanie z urządzenia.  

  

7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje 

punkty ujemne zgodnie z zapisem Punktowego Systemu Oceniania Zachowania.  

 

8. Pięciokrotne  nieregulaminowe użycie aparatu telefonicznego i pozostałych urządzeń 

elektronicznych, skutkuje upomnieniem Dyrektora i poinformowaniem rodziców/opiekunów 

prawnych o obniżeniu oceny z zachowania o jeden stopień, mimo odpowiedniej ilości punktów 

wypracowanych na podstawie kryteriów Punktowego Systemu Oceniania Zachowania. 
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9. Wszelkie sygnały permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być 

traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do Sądu Rodzinnego  

i Nieletnich. 

 

 

Procedury dotyczące korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego są częścią 

Statutu szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu.  

 

 

 

 
 

 


